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FORMANDENS BERETNING: 
 
Forretningsåret marts 2019 – 2020 har været aktivt. Bestyrelsen har arbejdet målrettet på 
vores strategi og lagt os i selen for at ville gøre en forskel. Vores tre hovedområder er som 
vist på vedlagte slide fra strategiplanen; hele strategiplanen ligger også på hjemmesiden: 
 

• Events 

• Mærkesager 

• Diverse 
 
Bestyrelsen har været støttet enormt af både vores business chef Morten og Conni Heise. 
Vi har i løbet af forretningsåret måtte sige farvel til Henrik Aarup Svendsen, som pga. 
arbejdspres og en nyopstartet virksomhed i Kina trak sig ultimo 2019. 
 
Beretningen i år vil være delt op i de tre hovedområder jf. vores strategiplan: 
 
1.Events 
 
Vi har afholdt 11 events. Vi har bl.a. været på virksomhedsbesøg hos Scandic Jacob Gade, 
vi har haft en Business Breakfast med Jais Valeur, vi har haft et gå-hjem møde om 
digitalisering, og på erhvervskonferencen i september uddelte vi prisen for Årets Købmand 
(Otto Christensen). Desværre nåede vi ikke de planlagte 12, da virksomhedsbesøget hos 
BS Invest blev udskudt. 
 
Vi synes, at alle events har været af høj kvalitet, og vi har haft et stigende deltagerantal. 
Det er vores ønske ikke at intensivere mængden, men at fortsætte det næste 
forretningsår med at højne kvaliteten af vores events og samtidig finde emner, som giver 
en rød tråd til den overordnede strategi.  
 
Under Events vil der også være ekstra tiltag, f.eks. havde vi for kort tid siden i samarbejde 
med andre foreninger og netværk en seance omkring Tour de France. Disse vil der komme 
flere af. 
 
2.Mærkesager 
 
Det handler om: 
 
Uddannelse 
Iværksætteri 
Robusthed 
Turisme 



 

 

 

 
Dette område er for bestyrelsen lige så vigtigt som vores netværk, fordi det er vores klare 
mål at gøre en forskel. Vi ønsker simpelthen, at BusinessVejle på sigt deltager aktivt og 
upolitisk i samfundsdebatten med fokus på Vejle området. 
 
Vi ønsker at samarbejde på tværs med City Vejle og med Erhvervsservice & Turisme, vi 
ønsker at deltage aktivt i Erhvervskontaktudvalget og støtte op om kommunens strategi, 
som kører indtil 2025. 
 
Under mærkesager er der, som I kan se, de 4 områder: 
 
Uddannelse:  
Vi er så privilegerede, at vi har 2 pladser i Campus Vejles bestyrelse. BusinessVejle er 
repræsenteret ved Finn Dyhre Hansen, som samtidig er formand for Campus Vejles 
bestyrelse, og Morten Hansen som menigt medlem. 
 
Der er etableret dialogforum mellem os, således at den retning som BusinessVejle ønsker 
at gå, er i tråd med den vej, som Campus ønsker at gå, og der kan vi ikke have en bedre 
indflydelse end ved at have 2 pladser i bestyrelsen.  
 
Det er ikke kun Campus, vi ønsker også at etablere samarbejde med SDE (Syddansk 
Erhvervsskole). I øjeblikket er der i Vejle kommune - og det er i øvrigt meget tæt på de 
landsdækkende tal - 20,7% af de unge som tager en erhvervsuddannelse. Målet er at være 
på 25% i 2025 og på 30% i 2030. 
 
Mht. de gymnasiale uddannelser ligger landsgennemsnittet og Vejle på godt 72%, og 
øvrige uddannelser tegner sig for den resterende del. Det kan være udenlandsophold og 
FGU (Forberedende Grunduddannelse). Vi synes det er vigtigt at sætte fokus også på de 
erhvervsfaglige uddannelser, og gerne indenfor digitalisering og grøn omstilling. Der er 
ingen tvivl om at det er her, der vil være job i fremtiden for de unge mennesker. Derfor er 
der etableret snakke på tværs af uddannelsesstederne og os omkring disse emner. 
 
Iværksætteri: 
Det er en stor fornøjelse at kunne oplyse, at vi pr. 1. juni får et officielt BusinessVejle 
kontor i Spinderihallerne; og vi kan ikke være et bedre sted end her i ”the melting pot”. 
Der er 100 mennesker tilknyttet, her er 60 virksomheder, der afholdes mange konferencer 
og andre aktiviteter, og det kommer vi til at sidde midt i. 
 
Vi er kommet til det stadie, hvor vi bliver nødt til at have flere ressourcer og en mere 
synlig markering af BusinessVejle, så vi kan tilbyde vores medlemmer - nye som gamle - en 
større service. Endvidere arbejder vi på at lave teams på tværs af medlemsfaglighed, 
således at vi får etableret Avisory Boards til iværksætterne. En del medlemmer har 
allerede meldt ind med deres ønsker om at deltage, og det takker vi naturligvis for, men vi 
mangler fortsat flere. 
 
Vi har også arbejdet i Iværksætter- og Erhvervsfonden med at skaffe flere midler end dem 
vi nu uddeler til årets iværksætter. Sidste år blev denne pris uddelt i Vingsted Center i 
januar, og vinderen blev, som I måske ved, MySelfie. 
 



 

 

 

Robusthed: 
Vi har i det forgangne forretningsår etableret et Avisory Board, bestående af Kari 
Brandsgård fra Haraldskær Sinatur Hotel, Pia Jakobsgaard-Iversen fra Rambøll og 
undertegnede, som skal støtte op om kommunens nyligt nedsatte klimapanel, bestående 
af de politiske ordførere fra partierne i byrådet samt Steen Gade som formand.  
 
Forretningsmulighederne indenfor klimareduktion forventer vi på den lidt længere bane 
vil have stor betydning og vil også - hvis ellers det er interessant og rentabelt - tiltrække 
flere virksomheder til kommunen. 
 
Jeg har allerede nævnt mange gange, at vi har en rød tråd; jeg tror det er tydeligt, at den 
her går op i et af vores andre områder, nemlig uddannelse, og i øvrigt også ind i kassen 
omkring iværksætteri. 
 
Vi vil i Advisory Board trække på jeres ekspertise i det nye forretningsår, afhængigt af de 
udfordringer, vi italesætter. Og samtidig skal jeg oplyse, at vi i samarbejde med 
klimapanelet og Spinderihallerne afholder en Resilience Business Cup den 7. – 8. 
september. Dette hører I meget mere om senere. 
 
Turisme: 
Det dækker faktisk over mange ting. Vi vil den 13. maj løfte sløret for konceptet ”Noget for 
Vejle”, hvor også Work Life Balance etc. vil være på dagsordenen. Det kan man ikke kalde 
turisme, men det er væsentligt, og her igen en rød tråd. 
 
Det er således, at for årene 2010 – 2017 er stress for unge mellem 16 – 24 år steget fra 
16% til 30%. Det er rystende. Det er selvfølgelig også fordi vi italesætter det mere i dag, 
men det er i høj grad også pga. de sociale medier, interessen for omverdenen, kravene og 
manglende fokusering. Men bottom line er, at det er markant flere unge i dag end for blot 
for 7 år siden. Igen en rød tråd op til robusthed og uddannelse. 
 
VI har også i den forgange periode arbejdet med Elite Vejle, et samarbejde vi forventer at 
udvide i det kommende år, og så selvfølgelig hele seancen omkring offentliggørelsen af 
Tour de France og hvilke muligheder det i 2021 og på sigt kan give Vejle indenfor turisme 
og erhverv. 
 
3.Diverse/Andet 
 
Vi deltog i en erhvervsdelegationsrejse til Sydkorea sammen med nogle af jer medlemmer 
med temaet kunstig intelligens. 
 
Vi har lavet de første undergrupper, hvor vi aktiverer nogle af jer medlemmer. 
 
Sidst, men ikke mindst, har vi besluttet at ansætte en fuldtidsmedarbejder i BusinessVejle. 
Morten Bech, som har været vores business chef på deltid, har ikke ønsket en fuldtidsrolle 
pga. sine andre aktiviteter og stopper derfor den 31. maj. Jeg vil gerne takke Morten for et 
kæmpe arbejde i de to år, jeg har arbejdet sammen med ham, han har været med til at 
flytte grænserne, han har været kreativ og interesseret og lagt et stort stykke arbejde i 
BusinessVejle. 
 



 

 

 

Som erstatning for Morten har vi ansat Dorthe Falcher. Hun starter den 1. juni netop her i 
Spinderihallerne som nævnt. 
 
Hun skal arbejde med: 

 

- Kontakt til medlemmerne 

- Planlægning af aktiviteter i samarbejde med formanden/bestyrelsen 

- Hvervning af medlemmer og fastholdelse af nuværende medlemmer 

- Løbende udvikling af hjemmesiden, LinkedIn profil og andre sociale medier 

- Opfølgning på økonomi 

- Forretningsudvikling i samarbejde med BusinessVejles bestyrelse 
 
Dette kan ikke gøres uden en økonomisk indsprøjtning, og derfor er jeg glad for at 
meddele, at vi her på falderebet fik en accept af et tilskud fra kommunen på kr. 250.000 
årligt i 2020 og 2021. Herefter må vi se, hvad tiden bringer, men målet er jo forsat at blive 
500 medlemmer, og når vi det, skulle vi gerne med en årlig kontingentjustering kunne 
holde skindet på næsen og dermed opretholde vores mål om minimum kr. 250.000 i 
egenkapital. 
 
Personligt er meget glad for at dette lykkes, det er meget svært at køre BusinessVejle med 
vores ambitioner uden en fuldtids forretningschef. Samtidig har vi gjort det klart for alle 
parter, at BusinessVejle er upolitisk og vil forblive upolitisk. 
 
Slutteligt vil jeg takke bestyrelsen for et stort stykke arbejde. Jeg vil gerne takke Henrik 
Aarup Svendsen, som er udtrådt, og Kenneth Eskildsen, som i dag forlader bestyrelsen - 
også pga. arbejdspres. Endvidere som min trofaste kollega og støtte, stor tak til Conni, 
som er fantastisk til at holde styr på detaljerne. Sidst, men ikke mindst til Morten en 
kæmpe tak: vi har haft et spændende samarbejde, nogle gange med ”kurrer på tråden” og 
opildnede diskussioner, men altid med samme formål. Det har været en fornøjelse, jeg 
ønsker Morten alt mulig held og lykke fremover og glæder mig til at se ham som gæst.  
 
Det blev en lang beretning med en rød tråd og vigtige informationer. Jeg er sikker på, at de 
beslutninger, vi har truffet i det forgangne år, gør os godt rustede til den kommende 
periode med den nye bestyrelse. Jeg takker mine bestyrelseskolleger for god sparring og 
samarbejde, det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer. 
 
På bestyrelsens vegne 
Peter Skou 
 


